Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant

!

Alle onze leden en al onze actieve vrijwilligers zijn vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant
Zaterdag 21 februari 2015 te Erps-Kwerps

De Algemene Vergadering zal doorgaan in Erps-Kwerps. met eerst een wandeling naar het Silsombos, gevolgd door een presentatie
over de Groene Vallei. De Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant zal er de publicatie voorstellen die gemaakt
is naar aanleiding van het symposium in Wezemaal rond de Wijngaardberg op 5 oktober jl. Ook is er uitleg voorzien over het nieuwe
natuurdecreet en de consequenties voor beheer en aankopen, iets wat iedere afdeling en beheerteam aanbelangt. Tenslotte volgt het
statutair gedeelte van de Algemene Vergadering met een terugblik op 2014 en de prioriteiten 2015.

Programma
• 14u30 - 16u30: wandeling in het Silsombos
• 16u30 - 17u30: Pauze met broodjes voor de ingeschrevenen. Ter plaatse te betalen.
• 17u30 - 18u30: inhoudelijke presentatie
- Natuurpuntweefsel in de Groene Vallei
- Voorstelling publicatie Wijngaardberg, een erfgoed- en een natuurmonument van Europees belang.
Bundeling van de bijdragen aan het symposium van 5 oktober 2014 in Wezemaal
- Beheer en aankopen in het nieuwe natuurdecreet (zie N&L in actie, p. 3-4 van dit tijdschrift)
- Statutaire Algemene Vergadering en rondvraag

Plaats
• Ontmoetingscentrum De Zolder Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps

Info en inschrijven
• npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19

Kom mee wandelen in het Silsombos en maak
kennis met het project De Groene Vallei
De Natuurpunt-afdelingen Kampenhout, Kortenberg, Herent
en MaViSt (Machelen, Vilvoorde en Steenokkerzeel) werken
nu al ruim twee jaar intensief samen rond het project De
Groene Vallei. De Groene Vallei vormt een groene oase in het
dichtbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen,
een nog ongerept landschap. Het is een groot gebied met een
landschap dat zeer divers is. Moerassen, bossen, graslanden,
struwelen wisselen af met landbouwlandschappen en
weidse vergezichten. Het projectgebied omvat Kastanjebos,
Molenbeekvallei, Rotte Gaten, Silsombos, Torfbroek, Hellebos,
Steentjesbos, Floordambos en Peutiebos.
De flora behoort tot de Europese top en heel wat planten
komen nog maar op enkele plaatsen in Vlaanderen voor of zelfs
alleen hier. Zo herbergen de kalkrijke drassige graslanden tal

van zeldzame soorten met in het bijzonder de orchideeën die er
dankzij het natuurbeheer nog welig groeien. De fauna spreekt
tot de verbeelding: nachtegaal, blauwborst, houtsnip, havik,
ijsvogel, ree, vos, hermelijn, libellen, vlinders,… De natuur is
hier verweven met cultuur en geschiedenis. Op verschillende
plekken langs wandelwegen heb je authentieke dorpsgezichten.
Een mysterieus Mariabeeld deed de legende van de “Zwarte
madam” ontstaan. De Stenen goot, een unieke constructie die
het water van de ene waterloop over de andere moet leiden, de
verschillende molens, kastelen en oude gebouwen maken het
gebied Midden-Brabant extra aantrekkelijk.
Het project van De Groene Vallei wordt gerealiseerd
met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
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